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Reglement voor de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen van de Leidse 
Schaakbond 
Zoals goedgekeurd in de ALV van de LeiSB op 18 september 2020 
 
LeiSB = Leidse Schaakbond 
PK = Persoonlijk (Jeugd)kampioenschap van de LeiSB 
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Artikel 1 - Leeftijdscategorieën 
1. Dit reglement geldt voor de jaarlijks te organiseren persoonlijke jeugdkampioenschappen van de 

Leidse schaakbond. Er wordt gespeeld in de navolgende leeftijdscategorieën: 
A-1. jeugd "t/m 18 jaar" A-2. meisjes "t/m 18 jaar" 
B-1. jeugd "t/m 16 jaar" B-2. meisjes "t/m 16 jaar" 
C-1. jeugd "t/m 14 jaar" C-2. meisjes "t/m 14 jaar" 
D-1. jeugd "t/m 12 jaar" D-2. meisjes "t/m 12 jaar" 
E-1. jeugd "t/m 10 jaar" E-2. meisjes "t/m 10 jaar" 
F-1. jeugd "t/m 9 jaar" F-2. meisjes "t/m 9 jaar" 
G-1. jeugd "t/m 8 jaar" G-2. meisjes "t/m 8 jaar" 
H-1. jeugd "t/m 7 jaar" H-2. meisjes "t/m 7 jaar" 
Deelnemers mogen de voor hun categorie vermelde leeftijd pas bereiken op of na 1 januari van 
het jaar waarin de corresponderende wedstrijd om het landelijk kampioenschap in de 
betreffende leeftijdscategorie aanvangt. Voorbeeld: voor een PK te houden in het speelseizoen 
2020-2021 is een speler die in 2011 is geboren een speler van de E-categorie. 

2. De jeugdcommissie van de LeiSB bepaalt voor iedere leeftijdsgroep of er wel of geen aparte 
kampioenschappen voor de jeugd en voor de meisjes zullen worden gehouden. 

3. Deelname aan de persoonlijke kampioenschappen van de Leidse schaakbond is voorbehouden 
aan leden van deze bond. 

   
Artikel 2 - Rechten deelname landelijke kampioenschappen 
1. In de leeftijdscategorieën A-1&2, B-1&2 en C-2 organiseert de KNSB kwalificatie wedstrijden 

voor deelname aan de landelijke kampioenschappen. Geïnteresseerde spelers melden zich zelf 
aan bij de KNSB. 

2. Voor de leeftijdscategorieën C-1, D-1&2, E-1&2, F-1&2, G-1&2, H-1&2 gelden de persoonlijke 
jeugdkampioenschappen als voorronden voor de landelijke jeugdkampioenschappen. De KNSB 
bepaalt jaarlijks voor elke regionale bond het aantal gerechtigden voor deelname aan 
overeenkomstige landelijke jeugdkampioenschappen en de overeenkomstige landelijke 
meisjeskampioenschappen. 
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3. Indien de LeiSB voor een leeftijdscategorie een apart meisjeskampioenschap houdt, dan is de 
uitslag daarvan bepalend voor plaatsing voor landelijke meisjeskampioenschappen. Een meisje 
dat in dat geval deelneemt aan het kampioenschap in de jeugdcategorie kan zich bij dit 
kampioenschap alleen plaatsen voor het landelijke jeugdkampioenschap. 

4. Binnen een door de jeugdcommissie bepaalde termijn na het einde van het persoonlijk 
kampioenschap, dient een speler die zich voor een landelijk kampioenschap heeft geplaatst 
zijn/haar deelname aan dit landelijk kampioenschap schriftelijk te bevestigen bij de secretaris 
van de jeugdcommissie. Hierbij dient, indien een landelijk meisjeskampioenschap gelijktijdig 
wordt gehouden met het landelijk jeugdkampioenschap in dezelfde leeftijdsgroep, een voor 
beide kampioenschappen geplaatst meisje aan te geven aan welk landelijk kampioenschap zij 
wenst deel te nemen. 

   
Artikel 3 - Datum en locatie 
1. Aan het begin van elk schaakjaar stelt de jeugdcommissie van de LeiSB per categorie vast: 

a. de schaakvereniging of organisatie, die dit kampioenschap organiseert;  
b. de data waarop gespeeld zal worden.  

2. Het spelen op andere dagen of locaties dan van tevoren vastgesteld is, dient slechts bij hoge 
uitzondering te geschieden. Hierover dient de organisatie te overleggen met de jeugdcommissie 
van de LeiSB. 

3. Voor de leeftijdscategorieën A en B worden de PKs gespeeld als onderdeel van het PK- 
seniorenkampioenschap van de LeiSB. Voor de klassering in de eindstand worden de regels van 
het PK-senioren gevolgd. Er vindt geen apart meisjes toernooi plaats en er worden geen meisjes-
titels toegekend. 

4. Voor de leeftijdscategorieën C, D, E, F, G en H worden per leeftijdscategorie PK toernooien 
gehouden. Er worden niet altijd aparte meisjeskampioenschappen gehouden. Wel worden de 
titel meisjeskampioen per leeftijdscategorie toegekend. 

5. De organisatie stuurt tenminste vier weken voor aanvang van de persoonlijke 
kampioenschappen aan de jeugdleiders van alle schaakverenigingen in de LeiSB uitnodigingen 
tot deelname, waarin in ieder geval vermeld wordt per categorie: 
a. de dagen waarop de kampioenschappen gespeeld worden 
b. de plaats waar gespeeld zal worden 
c. het verwachte speeltempo per categorie 
d. de uiterste datum waarop aanmelding plaats kan vinden. 

    
Artikel 4 - Speeltempo 
6. Het speeltempo zal in principe bij benadering gelijk zijn aan het speeltempo dat gehanteerd 

wordt bij de landelijke kampioenschappen. Er wordt naar gestreefd de volgende speeltempo’s te 
hanteren: 
a. Het tempo in categorieën A en B is 75 minuten per persoon per partij met toevoeging van 30 

seconden per zet vanaf de eerste zet. Jeugdleden kunnen desgewenst aanspraak maken op 
een speciaal jeugdtempo van 60 minuten per persoon per partij met toevoeging van 30 
seconden per zet vanaf de eerste zet. 

b. Het tempo in categorie C is: 75 minuten per persoon per partij met toevoeging van 15 
seconden per zet vanaf de eerste zet1 

c. Het tempo in categorie D is: 40 minuten voor de hele partij met toevoeging van 10 sec per zet 
vanaf de eerste zet 

d. Het tempo in categorie E is: 20 minuten per persoon per partij met toevoeging van 10 
seconden per zet vanaf de eerste zet  

 
1 Toelichting KNSB tempi in 2020: C: 90min+30s; D: 55min+10s; E: 25min+10s; F t/m H: 15min+10s. 
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e. Het tempo in categorieën F t/m H is: 15 minuten per persoon per partij met toevoeging van 
10 seconden per zet vanaf de eerste zet. 

7. De wedstrijdleider kan voordat de eerste ronde aanvangt, besluiten deze ronde in bedenktijd te 
bekorten, maar een speeltempo minder dan 75% van het in dit artikel gegeven tempo is niet 
toegestaan. De speeltempowijziging geldt dan voor alle verder te spelen ronden. In geval van 
een onvoorziene langdurige onderbreking van de wedstrijden op een van de speeldagen, kan de 
wedstrijdleider het speeltempo ook verkorten, voordat de eerste ronde volgend op de 
onderbreking aanvangt. 

8. Het noteren door de deelnemer in de categorieën A t/m E is verplicht; in de categorieën F t/m H 
is dit niet verplicht. 

 
Artikel 5 - Spelregels 
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens "De regels van het schaakspel", zoals vastgesteld door 

de Wereldschaakbond (FIDE) en zoals aangevuld door de KNSB. Op de speellocatie dient een 
exemplaar van het FIDE-reglement en de KNSB aanvullingen daarop aanwezig te zijn, evenals 
een exemplaar van dit reglement.  

2. Voor de leeftijdscategorieën D, E, F, G en H gelden op bovenstaande de volgende 
uitzonderingen: 
a. Aanhangsel A (Regels voor Rapidschaak) is niet van kracht.  
b. Voorts wordt artikel 7.5.5 niet toegepast. Dat betekent dat bij een tweede onreglementaire 

zet zoals beschreven in artikel 7.5 de partij niet verloren wordt verklaard, maar dat de partij 
wordt vervolgd vanaf de laatste reglementaire zet. 

 

Artikel 6 - Indeling 
1. Uitgangspunt is dat de gekozen toernooi vorm een voldoende zuiver beeld geeft van de 

krachtsverhouding voor die plaatsen in de eindrangschikking die van belang zijn voor de titels 
en/of de plaatsing voor de nationale kampioenschappen. 

2. De indeling vindt in principe plaats volgens een tevoren vastgestelde versie van het Zwitsers 
systeem, waarbij het aantal ronden afhankelijk is van het aantal deelnemers. De indeling van de 
Zwitserse groepen vindt plaats  
a. op grond van de KNSB-rating indien 80% of meer van de deelnemers een KNSB-rating bezit, 

waarbij voor kinderen die geen KNSB rating hebben de KNSB jeugdrating gebruikt wordt; zo 
niet, dan 

b. op grond van de KNSB-jeugdrating  
c. op grond van de LeiSB GP-rating 
d. deelnemers zonder rating komen volgens alfabet (achternaam) in de lijst.   

3. In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld te klein aantal deelnemers) kan de organisatie een 
andere indeling voorstellen. Deze dient tijdig voor aanvang van het toernooi ter goedkeuring 
voorgelegd te worden aan de jeugdcommissie. Zo kan er bij grote aantallen deelnemers en/of 
grote krachtverschillen ook besloten worden in een A- en een B-groep te spelen, waarbij in de 
eindrangschikking de A-groep voor de B-groep komt. 

4. Indien het aantal deelnemers te groot is om het aantal rondes voor een betrouwbare uitslag op 
de vastgestelde dagen te spelen, dan kan de jeugdcommissie besluiten een extra speeldag vast 
te stellen of de wedstrijden op een verenigingsavond te laten spelen. 

     
Artikel 7 - Bepaling stand 
1. Voor een gewonnen partij wordt aan de winnaar één punt toegekend. Voor een remise krijgen 

beide spelers een half punt. Een verloren partij levert geen punten op voor de verliezer. 
2. Voor de eindrangschikking in een categorie is het aantal behaalde punten bepalend: 

a Als er in de categorieën A en B twee of meer spelers gelijk eindigen dan gelden voor de 
eindrangschikking de regels voor het PK senioren van de LeiSB, waarvan het kampioenschap 
A en B onderdeel is. 
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b Als er in de categorieën C t/m E twee of meer spelers met een gelijk aantal punten op 
dezelfde plaats eindigen dan zullen er beslissingswedstrijden worden gespeeld, in geval het 
om de eerste plaats gaat of om plaatsen, die recht geven op deelname aan het landelijk 
kampioenschap. De uitkomst van de beslissingswedstrijden bepalen tevens de eindstand voor 
de betreffende spelers. Spelers die geen belang hebben bij het spelen van 
beslissingswedstrijden behouden hun oorspronkelijke positie in de eindstand. 

c Als er in de categorieën F t/m H twee of meer spelers met een gelijk aantal punten op 
dezelfde plaats eindigen dan zullen er beslissingswedstrijden worden gespeeld, in geval het 
gaat om plaatsen die recht geven op deelname aan het landelijk kampioenschap. De uitkomst 
van de beslissingswedstrijden bepalen tevens de eindstand voor de betreffende spelers. 
Spelers die geen belang hebben bij het spelen van beslissingswedstrijden behouden hun 
oorspronkelijke positie in de eindstand. 

3. In alle overige gevallen van gelijk eindigen op dezelfde plaats wordt de volgorde bepaald door 
achtereenvolgens: 
a. Weerstandspunten (“WP” of “Buchholz”) 
b. Sonneborn-Berger-score (“SB”) 
c. Onderling resultaat 
d. Indien hierdoor geen beslissing wordt verkregen, worden de gelijk geëindigde deelnemers ex 

aequo alfabetisch in de eindstand vermeld. Indien er trofeeën mee gemoeid zijn, worden 
deze hierop aangepast, dan wel extra besteld. 

4. De winnaar in categorie A krijgt de titel "Jeugdkampioen van de Leidse schaakbond"; de winnaar 
c.q. winnares in elk der overige categorieën krijgt de titel "Jeugd- c.q. Meisjeskampioen(e) van 
de Leidse Schaakbond t/m …  jaar". Aan de titel wordt het jaar waarin de maand januari van het 
betreffende schaakjaar valt, waarin deze titel wordt behaald, toegevoegd. 

   
Artikel 8 - Beslissingswedstrijden 
1. Categorieën A t/m E. De procedure bij de beslissingswedstrijden is afhankelijk van het aantal 

betrokken spelers. 
a. Twee spelers: er wordt een beslissingsmatch gespeeld van 2 partijen met een speeltempo 

van 5 minuten per speler aangevuld met 3 seconden extra tijd per zet. Indien deze match 
gelijk eindigt, dan start na een pauze van 10 minuten en een nieuwe loting om de kleur een 
nieuwe serie snelschaakpartijen, met dien verstande, dat de eerste winstpartij de match 
onmiddellijk beëindigt en de winnaar van de match bekend is. Bij deze serie 
snelschaakpartijen wordt na iedere serie van 2 partijen opnieuw geloot om de kleur. Het 
speeltempo voor deze 'sudden death' snelschaakpartijen bedraagt: wit 4 minuten, en zwart 5 
minuten beide aangevuld met 3 seconden per zet.  

b. Drie of meer spelers: er wordt een enkelrondige competitie gespeeld met een speeltempo 
van 5 minuten per speler aangevuld met 3 seconden extra tijd per zet. Bij een gelijk aantal 
wedstrijdpunten wordt de rangschikking bepaald door:  
i. het onderling resultaat; 
ii. de hoogste SB-score. 
Als er dan nog geen beslissing is gevallen, wordt na een pauze van 10 minuten de procedure 
herhaald volgens (a) of (b), met dien verstande dat er in situatie (a) meteen gespeeld wordt 
met het tempo volgens ‘sudden death’, en dat er in situatie (b) na elke enkelrondige 
competitie spelers kunnen afvallen en een nieuwe procedure volgens (a) of (b) kan worden 
gestart. Indien nodig wordt er slechts voor elke ‘oneven-genummerde halve competitie’ om 
de kleurverdeling geloot; de even-genummerde is tegengesteld aan eerstgenoemde als deze 
met dezelfde spelers voortgezet moet worden. In de enkelrondige competities tellen 
onderling resultaat en SB-score niet mee 

2. Categorieën F t/m H: Als sprake is van beslissingswedstrijden/meerkampen worden die gespeeld 
als volgt:  
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a.  Indien er twee personen gelijk zijn geëindigd, dan wordt er een match over twee wedstrijden 
gespeeld. Het speeltempo in deze wedstrijden bedraagt 10 minuten met vanaf de eerste zet 
een bijtelling van 10 seconden per zet. Indien na de 2 tiebreak partijen de stand weer gelijk is, 
zal worden voortgezet met een serie partijen met verkort speeltempo. De eerste speler die 
wint, wint de match. Om de 2 partijen zal voor kleur worden geloot. Het speeltempo van de 
partijen met verkort speeltempo bedraagt voor wit 4 minuten met vanaf de eerste zet een 
bijtelling van 10 seconden per zet, voor zwart 5 minuten met vanaf de eerste zet een 
bijtelling van 10 seconden per zet. 

b. Indien er meer dan twee personen gelijk zijn geëindigd, dan wordt er een enkelvoudige 
meerkamp gespeeld. De speelvolgorde wordt door loting bepaald. Het speeltempo in deze 
wedstrijden bedraagt 10 minuten met vanaf de eerste zet een bijtelling van 10 seconden per 
zet. Indien de stand weer gelijk is, zal er opnieuw een enkelvoudige meerkamp worden 
gespeeld met een serie partijen met verkort speeltempo tot er een winnaar aan te wijzen is. 
Iedere meerkamp zullen de lotingsnummers opnieuw worden vastgesteld. Het speeltempo 
van de partijen met verkort speeltempo bedraagt voor wit 4 minuten met vanaf de eerste zet 
een bijtelling van 10 seconden per zet, voor zwart 5 minuten met vanaf de eerste zet een 
bijtelling van 10 seconden per zet. 

3. De beslissingswedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE Regels voor het schaakspel met 
uitzonderingen van de volgende bepalingen: 
a. de spelers zijn niet verplicht te noteren; 
b. te allen tijde mogen de spelers het notatiebiljet inzien; 
c. indien een speler remise claimt volgens een van de leden van artikel 9 van de FIDE Regels 

voor het schaakspel, zal hij, indien dit is voorgeschreven, zelf de zet die hij van plan is te 
spelen op het notatieformulier schrijven.   

Aan het begin van de beslissingswedstrijden zal de scheidsrechter tevens mededelen of er 
‘voldoende toezicht’ is. In dat geval gelden de normale wedstrijdregels (waarbij de arbiter 
eventueel kan ingrijpen bij onrechtmatigheden).   

 

Artikel 9 - Wedstrijdleiding 
1. De organisatie dient zorg te dragen voor een ervaren scheidsrechter; indien de beoogde 

scheidsrechter niet gediplomeerd als scheidsrechter, dan zal de voordracht voor de 
scheidsrechter ter goedkeuring voorgelegd worden aan de jeugdcommissie van de LeiSB. 

2. De wedstrijdleider/scheidsrechter heeft de bevoegdheid zijn taken gedeeltelijk over te dragen 
aan een of meer personen, waarbij hij zelf eindverantwoordelijk blijft. Deze persoon of personen 
zijn verplicht om in geval van problemen, waarvoor de oplossing niet vanzelfsprekend is, de 
wedstrijdleider te verzoeken een beslissing te nemen. 

3. De wedstrijdleider/scheidsrechter en zijn assistenten moeten onpartijdig zijn. Ze mogen ook niet 
de schijn van partijdigheid hebben; dus mogen ze geen scheidsrechter zijn in een groep of 
categorie, waarin een gezinslid meespeelt. Indien van dit artikel wordt afgeweken, moet daartoe 
overleg gepleegd worden met de jeugdcommissie van de LeiSB. 

 

Artikel 10 - Geschillen en onvoorziene gevallen 
1. Tegen elke beslissing van de wedstrijdleiding kunnen spelers, eventueel met hulp van hun 

begeleiders, protest aantekenen. Dit protest dient zo spoedig mogelijk na deze beslissing bij de 
wedstrijdleider te worden ingediend, maar uiterlijk vóór de eerstvolgende ronde. De 
wedstrijdleider doet een uitspraak, waarna de wedstrijd wordt voortgezet. Tegen de dan 
genomen beslissing van de wedstrijdleider kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij de 
jeugdcommissie van de LeiSB door de jeugdleider van de vereniging, waarvan de speler lid is, tot 
uiterlijk een week na de beslissing. Tegen de uitspraak van deze commissie kan beroep worden 
ingesteld bij de Commissie van Beroep Competitiegeschillen van de LeiSB door toezending van 
een beroepsschrift aan de secretaris van de LeiSB binnen 14 dagen nadat de jeugdcommissie zijn 
beslissing heeft bekend gemaakt aan de betreffende jeugdleider. 
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2. De jeugdcommissie van de LeiSB beslist tevens in alle overige geschillen en onvoorziene 
gevallen. 

     
Artikel 11 - Verwerken uitslagen voor rating 
1. De uitslagen worden doorgegeven aan de ratingcommissaris van de KNSB ter verwerking in de 

jeugd- en/of volwassenenrating. 
   
Artikel 12 - Status van dit reglement 
1. Reglement zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van de LeiSB op 18 september 

2020.  
2. Reglement zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van de LeiSB op 13 september 

2002.  
3. Reglement gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van september 2006. 
 
--/-- 


